
Д Е Т С К А  Г Р А Д И Н А №11 „ЗАГОРЕ“ 
Гр. Стара Загора,  АПК  „Загоре“,   тел.:042628711, e-mail:cdg11sz@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                П  Р  О  Е  К  Т 
 

 
 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС  

ЗА  „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ 

 

 
 
                      НА ТЕМА: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ 

 

 

 

 

 

 

 
Вносител на проекта ЦДГ №11 „Загоре” – гр.Стара Загора 

 

Кандидатства за сума: 5000.00 лв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

І. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА: 

 
Екологичното образование и възпитание е сложен психолого-

педагогически процес, насочен към формиране у човека на знания за 

научните основи на природоползването, на убеждения и навици за 

грижливо и разумно отношение към природата, за рационално използване 

и опазване на природните богатства в интерес на сегашните и бъдещите 

поколения, за усвояване на нравствено-екологични принципи, които 

мотивират активната жизнена позиция в областа на опазването и 

възпроизводството на околната среда. Практиката показва, че екологичната 

некомпетентност и неосведоменост са едни от основните фактори за 

неправилното ни отношение към околната среда, за нарушаване на 

екологичните норми в процеса на взаимодействието на човека и природата. 

Формирането на екологични знания и умения се осъществява чрез 

учебното съдържание и практическа екологична дейност в детската 

градина. 

Образователният процес в детската градина благоприятства 

положителния аспект при съприкосновението на децата с природата и 

възможностите за трансфер на придобития детски опит в нови и различни 

условия. Естетически оформеният и подреден двор на детската градина е 

най-подходящото място за опознаване и контакти на децата от 3 до 7- 

годишна възраст със заобикалящата ги природна среда. Тук те могат да 

наблюдават промените на явленията в живата и неживата природа, да 

овладяват знания за значимостта на природните обекти и необходимостта 

от грижи от страна на човека. Чрез обогатяване на знанията и на 

представите, и особено чрез участие в трудови дейности, съобразени с 

детските възможности и интереси, у децата се формират основите на 

позитивно отношение към околната действителност. Базирайки се на 

система от достъпни научни знания за заобикалящия детето свят, при 

широко използване на емоционалното въздействие на изкуството за деца, 

педагозите от ДГ №11 изграждат трайно естетико-нравствено отношение 

на малките към природата и желание за вникване в тайните й. В нашата 

работа залагаме и на изключително важната роля на семейството за 

изграждане на екологична култура у децата. Положителните промени в 

околната среда при активното участие на децата, на техните учители и 

родители биха благоприятствали постигането на хармонично единство 

между човека и природата. Като резултат очакваме: Формиране на мотиви 

и дейности за хармонизиране връзката Дете/Природа. 

Амбицията ни е да направим детското заведение място, в което 

децата да могат да играят, спортуват и да се забавляват. И не само. 

Желанието ни е да превърнем детското заведение  в кътче, където децата да 

получат екологични знания   чрез пряк контакт с природните обекти и 



растения, да опознаят тайните на природата, да я обикнат и да станат част 

от нея. 

 

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 
 

Създаване в детската градина подходяща здравословна и екологично-чиста 

среда, за формиране на екологична култура у децата от 3 до 7 години чрез: 

 озеленяване и оборудване дворното пространство  с екологично чисти 

дървени съоръжения за игра и спорт; 

 обновяване природните кътове в групите на детското заведение. 

 
Решихме цялостната ни дейност да бъде насочена към изпълнение на задачи, които 

ще  реализираме в три аспекта: 

1. Познавателен аспект – получаване знания за растителния свят чрез използване на 

разнообразни методи, похвати, техники и форми на обучение. Запознаване децата с 

проблемите на околната среда – замърсяване на въздуха, водата и почвата.  

2. Възпитателен аспект – формиране на положително отношение към жива и нежива 

природа, възпитаване на любов и привързаност, желание за полагане грижи  и внимание 

към обитателите на природата. Да осъзнаят значението и ролята й за живота на цялата 

планета. 

3. Действено-практически аспект– Обособяване на екокът във всяка група с отделни 

секции за събиране и съхраняване на трайни и нетрайни природни материали. 

Развиване на комбинативните способности на децата за работа с различни природни, 

подръчни, отпадъчни материали - да опознаят себе си чрез природата. Създаване на 

специална територия „Работилница на открито” за формиране на изследователски и 

практически умения у децата за моделиране на процеси от живота и природата. 

Включване на родителите и децата в достъпна практико-изследователска дейност, 

насочена към преобразуване на действителността.  

 

Осъществяването на задачите следва да се реализира чрез следните дейности: 

 

Озеленяване на дворното пространство 

В детската градина има дворно пространство, което се освободи при планирано 

събаряне на стари постройки. Мястото е просторно, слънчево и е наложително неговото 

озеленяване и облагородяване. Предвидените по-долу дейности ще позволят на децата 

да участват активно в грижите за растителния и животински свят. Да осмислят 

взаимовръзката човек-природа. 

 

• Изписване името на детска градина „Загоре“ на азбуката на ОГАМ с растения на 

преден    план  от растенията: астрагалус, бъз, ела ,трънка, топола. 

• Засаждане на леска, пасифлора и декоративна лоза по края на източната и южна 

част на оградата на детската градина. Закупуване на посадъчен материал. 

• Оформяне алея „Билките на баба”, алея с цветя и био зеленчукова градинка, като 

за всяка група ще има оформена леха, където децата да полагат всекидневни грижи. 

• Обогатяване природните кътове по групи: със стайни растения, посадени от 

децата, които абсорбират вредните вещества във въздуха – мушкато, бегония, аспарагус 

и азалия; колекция от минерали за запознаване с природните богатства на земята; 

колекция от шишарки, кестени, жълъди, лешници и орехи за обогатяване знанията на 

децата за полезността им за живота на различните животни и хората. 



• Оформяне на езерце с водни лилии, рибки и охлюви-за пречистване на водата. 

• Оформяне на съществуващ шадраван за фонтан с цветомузика и рибки. 

• Изработване на екокалендар. 

                                                                   

Оборудване на дворното пространство с екологично чисти /дървени/ 

съоръжения за игра и спорт 

 

• Закупуване и монтаж на дървена къщичка 

• Закупуване и монтаж на  клетка за декоративни зайчета 

• Закупуване и монтаж на  оградна мрежа за: ограждане пространство за 

отглеждане на японски кокошки; ограждане на алпинеум с пространство за сухоземни 

костенурки; ограждане на пространство за зайчетата; покриване на езерцето с рибките. 

• Закупуване и монтаж на покривала за пясъчниците на площадките за игра 

• Закупуване и монтаж на колове за костенурките и кокошките 

  

Организиране на екологични събития в детската градина: 

 

• Провеждане на  спортен празник на тема: „Играем и спортуваме задружно в 

красива детска градина“ 

• Тържествено отбелязване на Международният ден на слънцето 

• Тържествено отбелязване на Световният ден на планетата Земя 

• Тържествено отбелязване на Световният ден на градинаря 

• Тържествено отбелязване на „Св. Врач” – ден на билкаря и народния лечител 

• Тържествено отбелязване на Денят на птиците 

• Тържествено отбелязване на Денят на билките „Еньовден” 

• Тържествено отбелязване на Денят на туризма 

• Съвместни изяви със спасителен център за диви животни „Зелени  балкани“ - 

гр.Стара Загора, като взаимни гостувания с възпитателно-образователни цели 

• Участие в кампанията „Да изчистим България за един ден“ 

• Провеждане на практически ситуации, опити, експерименти в природния кът и 

на двора, а също и игрови ситуации  за стимулиране положителни преживявания 

и  предизвикване интерес към природните обекти 

• Организиране на еко  ревю в детската градина 

                                           

Работа с родителите 

• Провеждане на тематична родителска среща „Обичам природата и аз участвам“  

• Съвместно отглеждане на цветя и растения в дома и в детската градина 

 

Очаквани резултати: 

Придобиване на знания за типичните особености на обектите и явленията от 

природното обкръжение, осмисляне на причинно-следствените връзки и зависимости 

между природните обекти и явления, активизиране познавателен интерес към 

природата. 
• Изграждане на хуманно чувство към природата, радост от общуването с нея, 

осмисляне необходимостта от полагане грижи за нея 

• Създаване желание у децата да извършват достъпни трудови действия 

С осъществяване идеите заложени в този проект, ние сме уверени, че ще 

помогнем на децата да опознаят природата, да се научат да се ориентират в нея, да 

осъзнаят, че връзката човек-природа е важна и от това зависи нашето и тяхното бъдеще. 

 



 

 

 

 ІІІ. ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 
 

    

ДЕЙНОСТ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Засаждане на лески, декоративна лоза, 

пасифлора, брези, пауловния, люляк, 

върба, водни лилии 

април 2017 г. 
 

Оформяне алея „Билките на баба” и 

цветна алея 
април 2017 г. 

 
Засаждане и обработване на био зеленчукова 

градинка 
април-септември 2017 г. 

Изписване името на детска градина 

„Загоре“ на азбуката на ОГАМ 
април 2017 г. 

 
Обогатяване природните кътове по групи 

чрез засаждане стайни растения, които 

абсорбират вредните вещества във 

въздуха 

април 2017 г. 
 

Оформяне на езерце с водни лилии и 

шадарвани с рибки 
май-юни 2017 г. 

Участие в кампанията „Да изчистим 

България за един ден“ 
април 2017 г. 

 
Изработване на екокалендар за отбелязване на 

всички значими събития свързани с опазване 

на природата 

април 2017 г. 
 

Закупуване и монтаж на дървена къщичка юни-юли 2017 г. 
 

Закупуване и монтаж на оградна мрежа за: 

къща на японските кокошки, сухоземни 

костенурки и част от био зеленчуковата 

градинка 

Май 2017 г. 

Закупуване и монтаж на клетка за 

декоративни зайчета 

 

юни-юли 2017 г. 
 

Закупуване на декоративни зайчета и 

японски кокошки 
юли 2017 г. 

Закупуване и монтаж на покривала за 

пясъчниците на площадките за игра 
юни-юли 2017 г. 

 
Провеждане на  спортен празник на тема: 

„Играем и спортуваме задружно в красива 

детска градина“ 

юни 2017г. 

Съвместни изяви със спасителен център 

за диви животни  „Зелени  балкани“ - гр. 

Стара Загора, като взаимни гостувания с 

възпитателно-образователни цели 

постоянен 

Участие в кампанията „Да изчистим април 2017 г. 



България за един ден“  
Провеждане на практически ситуации, 

опити, експерименти в природния кът и на 

двора, а също и игрови ситуации  за 

стимулиране положителни преживявания   

предизвикване интерес към природните 

обекти 

постоянен 

Организиране на еко  ревю в детската 

градина по повод  Деня на Земята  
април 2017 г. 

 
Провеждане на тематична родителска 

среща „Обичам природата и аз участвам” 
май 2017г. 

Тържествено отбелязване на 

Международният ден на слънцето 

 
 

21.06. 2017 г. 

Тържествено отбелязване на 

„Еньов ден” 
24.06. 2017 г. 

Тържествено отбелязване на деня 

на билкаря и нар. лечител „Св. 

Врач” 

01.07. 2017 г. 

Тържествено отбелязване на деня 

на градинаря 
01.08. 2017 г. 

Тържествено отбелязване 

международния ден на туризма 
27.09. 2017 г. 

Тържествено отбелязване на деня 

на птиците 
03.10. 2017 г. 

Съвместно отглеждане на цветя и 

растения в дома и в детската градина постоянен 

Събиране на билки 
септември 

Почистване на двора, подкастряне на 

изсъхнали клони октомври 

Събиране на природни материали – лешници, 

орехи, жълъди, шишарки, кестени. 

Поставяне хранилки на птици. 
Септември-октомври 2017 г. 

 

 

ІV.ОБХВАТ 
 

Участници в проекта: 

1. Педагогически персонал, състоящ се от 8 учителки 

2. Деца – 91 

3. Родителски активи по групи 

4. Обществен съвет 

5. Родители, близки и съмишленици на децата в детската градина 

 

Времетраене на проекта : април 2017 – октомври 2017 г. 

Заплануваните дейности ще се извършват от децата и персонала в детската градина. 



V. ПЛАН – СМЕТКА 

 

№ ДЕЙНОСТ Мярка Количество 
Единична 

цена 

Обща 

стойност 

/лв./ 

1. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

 Закупуване на растения за изписване 

името на детска градина „Загоре“ на 

азбуката на ОГАМ 
 

    

 Ела брой 2 15.00 30.00 

 Бъз брой 2 8.00 16.00 

 Топола брой 1 12.00 12.00 

 Астрагалус брой 1 20.00 20.00 

 Трънка брой 1 8.00 8.00 

 Засаждане на дръвчета и храсти. 

Закупуване на посадъчен материал     

 леска брой 5 4.00 20.00 

 бреза брой 3 15,60 46.80 

 Пасифлора брой 3 6.00 18.00 

 върба брой 4 6.00 24.00 

 дъб брой 5 5.00 25.00 

 пауловния брой 2 8,00 16.00 

 Декоративна лоза брой 6 5.00 30.00 

 туя брой 30 1,55 46,50 

 водна лилия брой 2 25.00 50.00 

 разсад – домати, чушки и краставици 12 бр. 3 контейнер 5.00 15.00 

 Оформяне алея на билките     

 Лавандула грам 0.5 2.00 2.00 

 Мащерка грам 1 1.00 1.00 

 Розмарин грам 0.25 1.00 1.00 

 Косачка за трева брой 1 150.00 150.00 

 Търмъци брой 3 15.00 45.00 

 Обогатяване природните кътове по 

групи като засаждаме стайни 

растения, които абсорбират вредните 

вещества във въздуха 

    

 Мушкато брой 1 2.00 2.00 

 Азалия брой 1 5.00 5.00 

 Аспарагус брой 1 2.00 2.00 

 Бегония брой 1 2.00 2.00 

 587.30 



2. ОБОРУДВАНЕ 

 Дървена къщичка  брой 1 3288.20 3288.20 

 Закупуване и монтаж на клетка за 
декоративни зайчета 

брой 1 100.00 100.00 

 Закупуване и монтаж на кокоша мрежа метри 10 3.00 30.00 

 Закупуване и монтаж на оградна мрежа метри 25 5.50 137.50 

 Закупуване и монтаж на колове за 
кокошките 

брой 6 8.00 48.00 

 Закупуване и монтаж на колове за домати 
и краставици 

3 бр. в 

опаковка 
9 1.00 9.00 

 Закупуване и монтаж на покривала за 
пясъчниците на площадките за игра 

брой 4 36.00 144.00 

 Закупуване и монтаж на стойки за 
волейболната площадка 

брой 2 8.00 16.00 

 Декоративни зайчета брой 2 10.00 20.00 

 Японски кокошки брой 4 10.00 40.00 

 Рибки брой 8 10,00 80.00 

 Труд 
 

   500.00 

  4412.70 

 

 ОБЩО 5000.00 

 

 

 

VI. ПЛАН ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА 

 
 Детска градина №11 „Загоре” е разположена в кв. „Кольо Ганчев”, (бивше АПК 

„Загоре”) и заема площ от 5 400 кв.м, от които 2 600 кв.м застроена и 2 800кв.м, 

вкючващи алеи, площадки, залесени и затревени по план пространства. 

На север детската градина граничи с железопътна линия, на изток и юг с 

ведомствен път, а на запад с частен имот. 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
1. План – схема за озеленяване и оборудване на зона за отдих и игри 

2. Декларация от община Стара Загора, че за предлагания обект не са отпускани 

средства до този момент 

3. Писмо от община Стара Загора за обществената необходимост от проекта 

4. Кадастрална карта на детското заведение 


